
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH – OSOBA NIEPEŁNOLETNIA 
 

……………….………..……….……………. 
                           (miejscowość, data) 

………………..……….……………..…………. 
                     (imię i nazwisko dziecka ) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak:  

1. Imię …………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko …………………………………………………………………………………. 

3. Wiek ……………………………………………………………………………………….. 

4. miejsce zamieszkania ………………………………………………………………. 

5. przynależność do klubu sportowego ……………………………………….. 
 

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w związku z Uczestnictwem w XXVII 
Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego o Puchar Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości wyżej wymienionych danych osobowych w 
związku z udziałem  mojego dziecka w powyższym wydarzeniu. 

 
………………..……….……………..………. 

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w związku z  udziałem  w XXVII Maratonie 
Pływackim im. Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego o Puchar Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję XXVII 
Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego, 

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych WOPR w Rawie Mazowieckiej  oraz miasta Rawa Mazowiecka 
oraz  na profilach portali społecznościowych: Facebook, Youtube, Instagram oraz w lokalnych mediach. 

 
………………..……….……………..………. 

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20 
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 

20.  
3)  Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych WOPR w 

Rawie Mazowieckiej  związku z  udziałem XXVII Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego o Puchar Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wyżej wymienionych 

wydarzeniach. 


